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SMEETS LOOPCOMFORT:

“MENSEN IN ALLE VRIJHEID
HELPEN BEWEGEN EN
SPORTEN” IS ONZE MISSIE.
GRATIS PARKEREN EN
OPLAADPUNT VOOR UW AUTO
PRIJSPUZZEL:

Smeets Loopcomfort is aangesloten
bij Podo Linéa; de grootste groep
comfortspecialisten van Nederland.

Lokatie fotografie: Clubzand in Castricum

MAAK KANS OP 100,EURO SHOPTEGOED

SMEETS LOOPCOMFORT:

VAKMANSCHAP, PASSIE EN INNOVATIE
INSTAPPER
python print leer, wijdte: H, halve maten,
uitneembaar voetbed

¤ 114,95

VETERSCHOEN
leer combinatie, leren binnenvoering, wijdte: H,
halve maten, uitneembaar voetbed

¤ 114,95

SCHOENWINKEL IN SITTARD
Karakteristiek voor onze winkel is dat wij
maatwerk leveren, met als motto: ‘Voor
elke voet een passende schoen’.
Wij gaan immers verder dan de gewone
schoenen. Wij verkopen dames- en
herenschoenen van hoge kwaliteit, waar
aanpassingen aan gemaakt kunnen worden. Tevens zijn onze schoenen geschikt
voor losse voetbedden en steunzolen.

der één dak: schoenen, pro- en orthesen,
loophulpmiddelen, medische diensten,
advies en bemiddeling. Wij ontwikkelen
onze oplossingen voor mobiliteitsproblemen in nauw overleg met specialisten en
artsen uit verschillende ziekenhuizen,
medische centra en zorginstellingen.
Daarbij staat u als klant altijd centraal en
besteden wij veel aandacht aan de actuele
schoenmode.

Smeets Loopcomfort is een multidisciplinair kennis- en expertisecentrum, waar
u terecht kunt met élk vraagstuk op het
gebied van voeten, schoenen en bewegen.
Wij helpen u graag hiervoor de meest
adequate oplossing te vinden.

Iedere klant heeft zijn eigen ideeën en
wensen, en wij proberen onze collectie
hier altijd zo goed mogelijk op af te stemmen. Bij Smeets Loopcomfort zijn we
ieder seizoen steeds weer op zoek naar
modieuze, comfortabele schoenen en
mooie materialen.

Wij zijn actief in Limburg en hebben
spreekuren op vele locaties. Zo kunnen
wij u altijd in de buurt van dienst zijn.

MAATWERK, SERVICE EN
SAMENWERKING
In ons expertisecentrum vindt u alles on-

Door deze nauwe samenwerking kunt u
rekenen op zo kort mogelijke wachttijden. Daar waar wij u niet kunnen helpen,
verwijzen wij u graag gericht door naar
andere zorgprofessionals. Wij vinden
het belangrijk dat u zich bij ons op uw
gemak voelt. Daarom krijgt u bij Smeets
Loopcomfort een vaste behandelaar en
de mogelijkheid om te wisselen, indien u
dat wenst. U bent de ervaringsdeskundige
van uw ziektebeeld en uw zorgvraag en

ALS FAMILIEBEDRIJF EN HULPMIDDELENLEVERANCIER TONEN WIJ ONZE
INSTAPPER
geprint leer, afwikkelzool, wijdte: H,
halve maten, uitneembaar voetbed

¤ 99,95

SPORTIEVE VETERSCHOEN
geprint leer, nubuck, wijdte: H,
halve maten, uitneembaar voetbed

¤ 99,95

VERANTWOORDELIJKHEID EN BETROKKENHEID NAAR ONZE WERKNEMERS,
KLANTEN EN KETENPARTNERS AL
SINDS 1906.

WALDLÄUFER
HET COMFORTABELE DUITSE MERK
WALDLÄUFER blinkt uit in zijn pasvorm
gecombineerd met een modische
look. Heel de collectie is voorzien van
uitneembare voetbedden.

SNEAKER
suède combinatie, wijdte: H, halve maten,
uitneembaar voetbed

¤ 114,95

LOOP!

LOOP!

ELEGANTE VETERSCHOEN
leer, halve maten, diverse wijdtematen,
uitneembaar voetbed

¤ 199,95

DUREA GO
leer, halve maten, diverse wijdtematen,
uitneembaar voetbed, Durea GO energie in elke stap

¤ 179,95

HEDDA
nubuck, klitteband sluiting,
wijdte: J, halve maten, uitneembaar voetbed

¤ 159,95

HEDDA
leer, elastiek, wijdte: J, halve maten
uitneembaar voetbed

¤ 144,95

VLOTTE BAND PUMP
suède, halve maten, diverse wijdtematen,
uitneembaar voetbed

¤ 189,95

DUREA GO
leer, halve maten, diverse wijdtematen,
uitneembaar voetbed, Durea GO energie in elke stap

¤ 189,95

KATE
leer, klitteband sluiting, wijdte: K, halve maten,
uitneembaar voetbed

¤ 149,95

GINA
leer, klitteband sluiting, wijdte: G,
halve maten, uitneembaar voetbed

¤ 124,95

HEAVEN
leer, functionele rits, wijdte: H,
halve maten, uitneembaar voetbed

¤ 169,95

DUREA

SOLIDUS

IK BEN VERLIEFD.
VERLIEFD OP SCHOENEN.
ZE ZIJN MOOI. ZE PASSEN PERFECT
Diverse wijdtematen, perfecte hielaansluiting,
verwisselbaar voetbed en extra teenruimte.

SANDAAL
nubuck, halve maten, diverse wijdtematen,
uitneembaar voetbed

¤ 149,95

PERFECTE PASVORM DOOR EIGENTIJDS
VAKMANSCHAP. Schoenen met een
perfecte pasvorm voor een gezond
voetklimaat. Ontdek de dempende werking
van de zachte uitneembare voetbedden.

ervaringen staan dan ook steeds centraal
in onze behandeling en ons advies.
Heeft u last van uw voeten? Kunt u
moeilijk passende schoenen vinden?
Ervaart u moeilijkheden bij het bewegen?
Of wilt u gewoon meer weten over onze
activiteiten?
Voor elk vraagstuk, groot of klein, preventie of behandeling, kunt u vertrouwen
op een deskundig advies en een professionele zorgverlening. Kijk voor meer
informatie op onze internetpagina: www.
loopcomfort.nl of maak een afspraak:
046 - 47 46 45 1.
Mensen in alle vrijheid helpen bewegen
en sporten is onze missie.

Graag tot ziens!
team Smeets Loopcomfort

VROLIJKE VOETEN

VOETZOEKEN

Welk type voeten

Voeten van mensen zijn onder te verdelen in verschillende groepen. Elk type voet heeft een
eigen afwikkelingspatroon. Het afwikkelingspatroon is de richting die de voet voelt van het
moment dat de hak van de voet contact maakt met de grond tot aan het moment waarop de
voorvoet zich weer afzet van de grond. Het afwikkelingspatroon van voeten en de druk onder

heeft u eigenlijk?

de voet, wanneer deze op de grond staat, kan op verschillende manieren visueel gemaakt
worden. Bijvoorbeeld door het maken van een blauwdruk of met digitale meetsystemen.

LAGE VOETBOOG

NORMALE VOETBOOG

Kenmerken van een normale
voet met lage voetboog (planus)
• Een soepele voet
• De richting is recht
• Banden en spieren zijn aanzienlijk
minder gespannen
• Een voet die makkelijk afstanden
loopt
• Tweede teen vaak groter dan de
eerste teen

Aandachtspunten:

• Goede contrefort
• Geen hogere hak dan
1.5 centimeter
• Niet te stijve schoen

¤ 129,95

MILANO
stretch silky leer, zool met balanssysteem,
wijdte: G, uitneembaar voetbed

¤ 189,95

PALERMO
stretch leer, klitteband sluiting, diverse wijdtematen,
halve maten, uitneembaar voetbed

¤ 184,95

OLIVIA
stretch leer, zeer flexibel, diverse wijdtematen,
halve maten, uitneembaar voetbed

¤ 189,95

NICE
leer en stretch leer, zool met balanssysteem,
wijdte: G, uitneembaar voetbed

¤ 179,95

HOGE VOETBOOG

Kenmerken van een normale voet
met normale voetboog (pes rectus)

Kenmerken van een normale
voet met een hoge boog (exavatus)

Aandachtspunten:

Aandachtspunten:

• Geen klachten aan de voet
• Normale spierspanning
• Tweede teen vaak gelijk aan
eerste (grote) teen

•
•
•
•

Juiste afwikkelruimte in de schoen (1.5 cm)
Goede contrefort
Hak tussen de 1 en 4 cm kan erg prettig zijn
Kan prima functioneren in de meeste
schoenen. Mits de lengte en breedte
goed opgemeten worden
• Op latere leeftijd zullen de voetbogen
afnemen dan wel toenemen

• Vaak een hoge spierspanning
• Banden en pezen staan wat
strakker gespannen
• Meestal ook een hoge wreef

• Voldoende afwikkelruimte en juiste wijdte
• Hak tot 5 centimenter hoogte is fijn
voor deze voet
• Steilere achterlijn is van belang
voor de achillespees
• Stevige schoen die deze voet kan
begeleiden
• Goede voorvoetsteun voor de
middenvoetsbeenderen

Onze gediplomeerde medewerkers kunnen aan uw loopgang veel aflezen. Ieder voettype

VEEL VOET- EN LICHAAMSKLACHTEN kunnen
verminderd worden of zelfs helemaal verdwijnen
wanneer u goed passende schoenen draagt. Wij
geven u graag eerlijk en onafhankelijk advies!

RHODOS
leer, zool met balanssysteem, wijdte: G,
uitneembaar voetbed

heeft namelijk specifieke kenmerken en helaas ook kenmerkende (medische)
klachtpatronen. Goed schoenadvies houdt daar rekening mee. En dat doen we nu juist
standaard bij Podo Linéa!

XSENSIBLE
BALANS VERANDERT JE LEVEN.
Door onze unieke Japanse zooltechnologie
is lopen nog nooit zo comfortabel geweest.
Stretchwalker® is de schoen die u
blij maakt. Ervaar het zelf!
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MARANELLO
leer, wijdte: G, halve maten
uitneembaar voetbed

¤ 159,95

BARCELONA
leer, wijdte: H, halve maten
uitneembaar voetbed

¤ 169,95

STATFORD
suède, wide, halve maten, foam binnenzool
uitneembaar voetbed

¤ 139,95

LACE UP
combinatie van leer en suede, wide, licht gewicht,
halve maten, uitneembaar voetbed

¤ 119,95

NIZZA
geprint leer, sachetto maakwijze, sleehak, wijdte: H,
halve maten uitneembaar voetbed

¤ 159,95

PIACENZA
stretch materiaal, wijdte: G, halve maten
uitneembaar voetbed

¤ 139,95

JAXSON
leer, wide, halve maten, lichtgewich, leren lining,
uitneembaar voetbed

¤ 159,95

THURSTON
nubuck, wide, licht gewicht, halve maten
uitneembaar voetbed

¤ 129,95

FISHERMAN
lederlook, wide, licht gewicht, halve maten
uitneembaar voetbed

¤ 119,95

HASSIA
STIJLVOLLE, ELEGANTE DAMESSCHOENEN
MET EEN EXCLUSIEF DRAAGCOMFORT.
Uitgevoerd in luxe, zachte leersoorten en fijne
Since 1884

details. Volledig leer gevoerd, diverse wijdte
maten en uitneembaar voetbed.

SANREMO
point metal, wijdte: H, halve maten
uitneembaar voetbed

¤ 149,95

OPTIMAAL LOOPCOMFORT,
LICHTGEWICHT EN
COMFORTABEL.
Rockport schoenen zijn
lichtgewicht en hebben de
TruTech sport performance
technologie voor de ultieme
schokdemping.

VOORJAAR ‘17

SPRING LOOKS
GOOD WITH A SMILE!

VOORJAAR

2017

KLEUREN
Wit, pastelkleuren, roze, blauw,
zwart. taupe, grijs, metalic

MATERIALEN & PRINT
Dierenprints, multicolor, mozaïek,
geprint leer, nubuck , suède, touw en
kurk zolen

KOMEND VOORJAAR LOOPT U TOCH OOK HET LIEFST MET
EEN GLIMLACH OP UW GEZICHT? COMFORTABELE SCHOENEN
WAARMEE U GEZIEN WILT WORDEN HELPEN U DAAR ZEKER BIJ.
Het is voorjaar! Het seizoen van
de nieuwe energie, nieuwe kansen
en genieten van de buitenlucht.
De dagen worden weer langer,
het waterige zonnetje dat lekker
op uw huid schijnt, de frisse bries
over uw wangen.
Tijd om nieuwe dingen te ondernemen, nieuwe ervaringen op
doen, naar buiten en de natuur in
te gaan. Goede en comfortabele
schoenen maken uw activiteiten
nog aangenamer. Samen gaan
jullie onderweg!
In deze nieuwe editie van Loop!
presenteren we vol trots onze
nieuwe schoenencollecties van de
voor u vertrouwde en allerbeste

PODO LINÉA. ALTIJD LEKKER LOPEN.

merken. Merken die u het beste van
twee werelden weten te bieden namelijk; pasvorm schoenen volgens
de laatste modetrends.
Stap binnen bij uw Podo Linéa
winkel en verras uw voeten met
een paar goede schoenen. U treft
de mooiste schoenen aan met een
optimale pasvorm, die uw voeten het
comfort bieden dat ze nodig hebben. Naast het extra comfort, zijn de
schoenen uit de Podo Linéa collecties voorzien van een uitneembaar
voetbed, waardoor het gemakkelijk
te vervangen is door een persoonlijk
aangemeten voetbed of (steun)zool.
Uw voeten zijn het waard!
Kom passen en ervaar het zelf.

DE 6 ZEKERHEDEN VAN PODO LINÉA
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1. GROOT ASSORTIMENT KWALITEITSMERKEN
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2. GROOT ASSORTIMENT LENGTE- EN BREEDTEMATEN
TEKSTEN

3. RUIME KEUS SCHOENEN MET UITNEEMBAAR VOETBED
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FOTOGRAFIE
Dennis Daamen, locatie: Clubzand in Castricum
ONTWERP EN DRUK
Elgersma, Reclame & Media i.s.m. Podo Linéa
KLEDING
Mooi ben jij! Lifestylefashion www.mooibenjij.nl
ACCESSOIRES:
Pia Rossini Fashion Accessories

een bepaaldartikel niet (tijdig) voorradig is.
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Vul de oplossing in op
WWW.PODOLINEA.NL

Oplossing:

6. GRATIS DESKUNDIG EN EERLIJK ADVIES OP MAAT

Model-, kleur- en prijswijzigingenvoorbehouden.
Deze krant is een uitgave van ANWR-GARANT
Nederland B.V.

11

5. AANDACHT EN TOEGEWIJDE SERVICE VAN
GEDIPLOMEERDE VERKOOPADVISEURS

Omschrijvingen:
A. Lente
B. Weinig eisend
C. Grot
D. Defensie
E. Slof
F. Strijd
G. Deel v.d. week
H. Lekkernij
I. Zonnescherm
J. Laten
K. Slim doen

4

6

4. WIJ METEN GRATIS DE JUISTE LENGTE ÉN BREEDTE

Aan de samenstelling van deze krant is uiterste zorg
besteed. Niettemin kan het incidenteel voorkomen dat

8

7

Podo Linéa

Los de puzzel op en maak kans op
100,- euro shoptegoed.
Vul de puzzel in aan de hand van de
gegeven omschrijvingen en breng
de letters uit de genummerde hokjes
over naar de gelijkgenummerde
hokjes in het balkje, wat leest u?
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NAOMI
¤ 169,95
verkrijgbaar in wijdte G, H en K, (G en H maat 36 t/m 44,
K maat 36 t/m 43), halve maten, uitneembaar voetbed

NAOMI
¤ 169,95
verkrijgbaar in wijdte G, H en K, (G en H maat 36 t/m 44,
K maat 36 t/m 43), halve maten, uitneembaar voetbed

NAOMI
¤ 169,95
verkrijgbaar in wijdte G, H en K, (G en H maat 36 t/m 44,
K maat 36 t/m 43), halve maten, uitneembaar voetbed

NAOMI
¤ 169,95
verkrijgbaar in wijdte G, H en K, (G en H maat 36 t/m 44,
K maat 36 t/m 43), halve maten, uitneembaar voetbed

GINA
verkrijgbaar in wijdte G en H, maat 36 t/m 44,
halve maten, uitneembaar voetbed

GINA
verkrijgbaar in wijdte G en H, maat 36 t/m 44,
halve maten, uitneembaar voetbed

¤ 159,95

¤ 159,95

MAUD
¤ 179,95
verkrijgbaar in wijdte G, H en K (G en H maat 36 t/m 44,
K maat 37½ t/m 43 ), halve maten, uitneembaar voetbed

MAUD
¤ 169,95
verkrijgbaar in wijdte G, H en K (G en H maat 36 t/m 44,
K maat 37½ t/m 43 ), halve maten, uitneembaar voetbed

MAUD
¤ 169,95
verkrijgbaar in wijdte G, H en K (G en H maat 36 t/m 44,
K maat 37½ t/m 43 ), halve maten, uitneembaar voetbed

MAUD
¤ 169,95
verkrijgbaar in wijdte G, H en K (G en H maat 36 t/m 44,
K maat 37½ t/m 43 ), halve maten, uitneembaar voetbed

ELSA
verkrijgbaar in wijdte G en H, maat 36 t/m 44,
halve maten, uitneembaar voetbed

ELSA
verkrijgbaar in wijdte G en H, maat 36 t/m 44,
halve maten, uitneembaar voetbed

¤ 169,95

MAUD
¤ 169,95
verkrijgbaar in wijdte G, H en K (G en H maat 36 t/m 44,
K maat 37½ t/m 43 ), halve maten, uitneembaar voetbed

¤ 169,95

WIN

* UW AANKOOP BEDRAG
TERUG BIJ AANKOOP
VAN EEN PAAR FOOTNOTES
SCHOENEN BIJ ONS IN DE WINKEL!

FRANKA
verkrijgbaar in wijdte G en H, maat 36 t/m 44,
halve maten, uitneembaar voetbed

¤ 159,95

FRANKA
verkrijgbaar in wijdte G en H, maat 36 t/m 44,
halve maten, uitneembaar voetbed

¤ 159,95

FRANKA
verkrijgbaar in wijdte G en H, maat 36 t/m 44,
halve maten, uitneembaar voetbed

¤ 159,95

GABY
verkrijgbaar in wijdte G en H, maat 36 t/m 42,
halve maten, uitneembaar voetbed

¤ 189,95

GABY
verkrijgbaar in wijdte G en H, maat 36 t/m 42,
halve maten, uitneembaar voetbed

¤ 189,95

JANE
verkrijgbaar in wijdte G, maat 37 t/m 43,
uitneembaar voetbed, alleen in hele maten

¤ 134,95

JANE
verkrijgbaar in wijdte G, maat 37 t/m 43,
uitneembaar voetbed, alleen in hele maten

¤ 134,95

JANE
verkrijgbaar in wijdte G, maat 37 t/m 43,
uitneembaar voetbed, alleen in hele maten

¤ 134,95

GABY
verkrijgbaar in wijdte G en H, maat 36 t/m 42,
halve maten, uitneembaar voetbed

¤ 169,95

GABY
verkrijgbaar in wijdte G en H, maat 36 t/m 42,
halve maten, uitneembaar voetbed

¤ 169,95

GINA
verkrijgbaar in wijdte G en H, maat 36 t/m 44,
halve maten, uitneembaar voetbed

¤ 159,95

JANE
verkrijgbaar in wijdte G, maat 37 t/m 43,
uitneembaar voetbed, alleen in hele maten

¤ 134,95

DUBLIN
verkrijgbaar in wijdte G en H, maat 36 t/m 43,
halve maten, uitneembaar voetbed

¤ 179,95

DUBLIN
verkrijgbaar in wijdte G en H, maat 36 t/m 43,
halve maten, uitneembaar voetbed

¤ 179,95

GINA
verkrijgbaar in wijdte G en H, maat 36 t/m 44,
halve maten, uitneembaar voetbed

¤ 159,95

*spelvoorwaarden in winkel.

FOOTNOTES
ULTIEM LOOPCOMFORT VOOR DE TRENDY DAME
Footnotes, het ultieme loopcomfort dankzij de selectie van fijne,
soepele leersoorten en goed passende leesten.

BANKS II GTX
¤ 189,95
leer, NORMAL FIT, binnenvoering: chroomvrij gelooid leer
zool: vibram, uitneembaar voetbed, volledig verzoolbaar,
waterdichte Gore-Tex voering

ALTA BUNION LADY
¤ 204,95
leer combinatie, Hallux valgus leest, binnenvoering:
chroomvrij gelooid leer, zool: vibram, uitneembaar voetbed,
volledig verzoolbaar

BEDENK VAN TEVOREN GOED VOOR
WELKE ACTIVITEITEN U DE
WANDELSCHOENEN GAAT GEBRUIKEN.
WANDELT, HEEFT GOEDE

C

aan een wandelevenement of een vakantie in de bergen, om maar enkele

Voor ieder gebruik is een eigen type
schoen. Een wandelaar in de bergen
heeft een kortere stap dan iemand
die de Vierdaagse loopt, terwijl ook

BETROUWBAAR VAKMANSCHAP

de ondergrond verschilt. Voor beide
¤ 159,95
ROBIN LIGHT BIO CERAMIC
nubuck, NORMAL FIT, binnenvoering: bio ceramic,
zool: vibram, uitneembaar voetbed, volledig verzoolbaar

De hoogste functionaliteit en kwaliteit,
Specifieke dames- en herenleesten.

wandelaars geldt dat een goede

VLAK

GLOOIEND

BERGACHTIG

LICHTE BERGWANDEL- OF
TREKKINGSCHOENEN.

Wandelen kan op veel manieren: een
wandeling door het bos, deelname

HANWAG

B


voorbeelden te noemen.

SINDS 1921

LAGE SOEPELE
WANDELSCHOENEN VOOR
LICHTE WANDELINGEN.

WANDELSCHOENEN NODIG.

blokje om met de hond, een stevige

GRITSTONE WIDE GTX
¤ 169,95
leer combinatie, WIDE, GORE-TEX ® voering,
waterdicht, zool: vibram, uitneembaar voetbed, volledig
verzoolbaar, waterdichte Gore-Tex voering

Continue vernieuwingen,

A



WIE LANGE AFSTANDEN

BELORADO LOW LADY GTX
¤ 179,95
leer combinatie, Hallux valgus leest, binnenvoering:
chroomvrij gelooid leer, zool: vibram, uitneembaar voetbed,
volledig verzoolbaar, waterdichte Gore-Tex voering

CATEGORIEËN

schoen essentieel is voor een goede
prestatie, maar in deze schoenen zit

ZWAARDER EN MOEILIJKER
WANDELWERK, SCHERPER
TERREIN VEREIST STEVIGER
EN STIJVER SCHOEISEL DAT
MEER STEUN GEEFT.



D
STIJGVASTE
KLIMSCHOENEN VAN LEER
OF KUNSTSTOF, ZEER STIJF
VAN OPBOUW, STEVIG
EN ZWAAR.

wel degelijk verschil.

LOOP!

ONDERHOUDSTIPS
LAAT NATTE SCHOENEN GOED DROGEN | BEHANDEL
LEREN SCHOENEN REGELMATIG MET EEN
ONDERHOUDSMIDDEL | VEEG LEREN BINNENVOERINGEN
VAN TIJD TOT TIJD SCHOON MET EEN VOCHTIGE DOEK OM
ZOUTVORMING TE VOORKOMEN | DROOG SCHOENEN NIET
BIJ DE VERWARMING OF IN DE VOLLE ZON.

X-SO 30 LADY GTX
¤ 189,95
ventilaton mesh, GORE-TEX ® SURROUNDTM- technologie:
rondom ademend en waterdicht, ideaal voor gemiddelde
en hogere temperaturen, extreem ademend, lichtgewicht,
uitneembaar voetbed

X-SO WAVE 2 GTX
¤ 199,95
ventilaton mesh, GORE-TEX ® SURROUNDTM- technologie:
rondom ademend en waterdicht, lichtgewicht met innovatieve
zoolconstructie voor afvoer van warmte en vocht, technische
sportieve en stabiele schoen, uitneembaar voetbed

¤ 179,95
LIGHT TRAIL GTX
velour/ mesh, Meindl LiteTrail profielzool met goed
dempende tussenzool en veel grip, GORE-TEX ® voering,
ademend en waterdicht, geschikt voor vele wandeldoeleinden,
uitneembaar voetbed

SOKKEN

CARACAS MID GTX
¤ 199,95
leer, GORE-TEX ® voering, dus waterdicht, vibram zool met
zeer goede demping, goede hielsluiting, uitneembaar voetbed

MEINDL
ZEER DUURZAME SCHOENEN
Hoogwaardige innovatieve productiemethoden,
Voldoen aan zeer hoge kwaliteitseisen,
Uitstekende pasvorm .

CARACAS LADY MID GTX
¤ 199,95
nubuck, GORE-TEX ® voering waterdicht, Vibram zool met
zeer goede demping, gezwaaide leest, met goede hielsluiting,
uitneembaar voetbed

PAS DE SCHOENEN MET
WANDELSOKKEN.
IN VEEL WINKELS HEBBEN
ZE DAARVOOR SPECIALE
PASSOKKEN.

DE ZOOL MOET EEN GOED
PROFIEL HEBBEN.
GOEDE GRIP OP NATTE EN
DROGE ONDERGRONDEN IS
ERG BELANGRIJK.

DE ZWAARDERE EN STEVIGE
WANDELSCHOENEN ZIJN
VAAK VAN LEER OF EEN
COMBINATIE VAN LEER MET
KUNSTSTOF

WATERDICHT MAKEN

SCHOENEN WORDEN
WATERDICHT DOOR ZE AAN
DE BINNENZIJDE TE VOORZIEN
VAN EEN ADEMEND EN
WATERDICHT MEMBRAAN. OOK
KUNT U SCHOENEN AAN DE
BUITENZIJDE MET LEERVET
WATERDICHT MAKEN.

HOOG, LAAG OF
ER TUSSEN IN?
HEEFT U ZWAKKE ENKELS
OF WANDELT U OP ZWAAR
TERREIN? DAN ZIJN HOGE
WANDELSCHOENEN
ERG GESCHIKT. LAGE
WANDELSCHOENEN ZIJN
MEER GESCHIKT VOOR VLAKKE
WANDELTERREINEN. LAGE
SCHOENEN ZIJN DOORGAANS
WAT LUCHTIGER. HALFHOGE
SCHOENEN BIEDEN NIET
VEEL MEER STEUN DAN LAGE
SCHOENEN, MAAR ZIJN FIJNER
ALS JE DOOR RUIGER
GEBIED LOOPT.

VOOR ELKE VRAAG OP
HET GEBIED VAN VOETEN,
SCHOENEN, BEWEGEN EN
SPORT KUNT U BIJ SMEETS
LOOPCOMFORT TERECHT.

LAAT UW (SPORT)

STEUNZOLEN

GRATIS
CONTROLEREN
GRATIS
RONDLEIDING

DISCIPLINES ONDER ÉÉN DAK
BIJ SMEETS LOOPCOMFORT:

• Schoenwinkel voor dames en heren

WILT U WETEN HOE ORTHOPEDISCHE
HULPMIDDELEN WORDEN GEMAAKT?
SCHRIJF U DAN SNEL IN VOOR DE GRATIS
RONDLEIDING “EEN KIJKJE ACHTER DE
SCHERMEN” OP WWW.LOOPCOMFORT.NL

• Reparatie en ontwerpatelier
• Medisch pedicure
• Podotherapie
• Orthopedische techniek
• Orthopedische schoentechniek
• Fysiotherapie
• Revalidatie
• Veiligheidsschoenen (confectie en maatwerk)

GRATIS ADVIES
OP ONS WEKELIJKSE

INLOOPSPREEKUUR VOOR

VEILIGHEIDS

WIJ HELPEN U GRAAG!

SCHOENEN

DE KOFFIE/THEE STAAT KLAAR

ELKE VRIJDAGMIDDAG, ZONDER AFSPRAAK
OPENINGSTIJDEN

SMEETS LOOPCOMFORT

maandag

9.00 - 17.30

vrijdag

9.00 - 17.30

dinsdag

9.00 - 17.30

zaterdag

Bezoekadres: Lissabonlaan 10

10.00 - 16.00

(tegenover nieuwe Aldi)

woensdag

9.00 - 17.30

Spreekuur uitsluitend volgens afspraak,

6135 LE Sittard

donderdag

9.00 - 17.30

telefoon: 046 - 474 64 51

info@loopcomfort.nl

GRATIS PARKEREN EN OPLAADPUNT VOOR UW AUTO

www.loopcomfort.nl

